
 

 

Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY PATRICIA  ND 5984 

(anteriormente, Irmã Mary Milan) 
 

Patricia Ann VOVK 
 
(irmã de sangue da Irmã Mary Jane, anteriormente, Irmã Mary Patriciarose) 
 

Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento:   6 de abril, 1945  Lorain, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1965,  Chardon, OH 
Data e local do falecimento:   5 de fevereiro, 2018 Clínica de Cleveland, Avon, Ohio 
Data e local do funeral:  12 de fevereiro, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 12 de fevereiro, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon, 
Ohio 
 

 “Estamos nas mãos de Deus”! 
 

Frank e Joanne (Hiti de casa) Vovk, ambos nascidos na Iugoslávia, eram os orgulhosos 
pais de duas meninas muito queridas, Mary Jane e Patricia. A infância delas foi rica e feliz 
porque a família brincava, trabalhava e rezava unida. A música e o canto sempre fizeram 
parte das reuniões da família. À  noite cantavam canções na língua eslovena, 
acompanhadas pelo acordeão, tocado pelo pai e pelo piano, tocado por Patricia.  
 

Depois de frequentar a Escola Elementar SS. Cyril & Methodius, Patricia ingressou na 
Congregação das Irmãs de Notre Dame como aspirante, unindo-se à sua irmã que havia 
ingressado anteriormente. Dar este primeiro passo para tornar-se religiosa era difícil 
devido a responsabilidade que sentia em relação a seus pais. No entanto, tinha a certeza 
de que, se Deus realmente a estava chamando, Ele cuidaria muito bem dos pais. Patricia, 
ingressou na Congregação a 2 de fevereiro de 1963. Na vestição recebeu o nome de Irmã 
Mary Milan. Mais tarde, voltou ao nome de batismo. 
 

Recebeu o diploma de bacharel pela Faculdade Saint John de Cleveland. Fez mestrado 
na State University de Cleveland e um segundo mestrado, em Ensino Religioso, no Notre 
Dame Institute, Middleburg, Virgínia. Irmã Mary Patricia era apaixonada pela Educação 
Católica. Por quase 50 anos exerceu seu apostolado como professora, diretora ou tutora. 
Era uma educadora exímia que amava as crianças e cuidava de cada aspecto do seu 
desenvolvimento. Seu coração compassivo e compreensivo estava aberto para todos e, 
independentemente da função que executava, Jesus era sempre o seu foco. 
 

A Irmã se empenhava para criar um ambiente de fé onde cada pessoa pudesse crescer e 
prosperar como filho de Deus. Para ela, educação é o esforço conjunto de pais, 
professores e estudantes. Tinha grande dedicação no atendimento às necessidades de 
cada paróquia onde trabalhou. Novo entusiasmo e nova força, às vezes, lhe vinham de 
lugares não muito óbvios – das crianças, dos amigos, da natureza, da música e de uma 
boa história. Era uma mulher de convicção e docilidade, de sabedoria e bom humor, de 
oração e de espírito acolhedor: tudo isto acompanhado de um amável sorriso! 
 

Nos últimos anos, vinha enfrentando muitos desafios relacionados à sua saúde.  Um 
destes desafios foi a leucemia. Esta se tornou extremamente agressiva um pouco antes 
da sua hospitalização há uma semana. Ao longo dos anos, quando lhe perguntavam 
‘como vai?’, a Irmã sempre respondia: ‘Eu estou bem’ na confiança de que nas mãos de 
Deus, ela estava muito bem. Sob este prisma, encarava os eventos da vida e seguia 



 

 

adiante. Nosso bom Deus acolheu a vida da Irmã Mary Patricia e lhe concedeu o dom da 
vida eterna. Descanse na paz de Deus. 


